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ŠTIPENDIÁ S PRIEBEŽNOU UZÁVIERKOU 
PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Do decembrového bulletinu sme pripravili prehľad štipendií, na ktoré sa podávajú žiadosti priebežne. Nie je ich veľa, ale 
keďže spravidla v bulletinoch upozorňujeme na štipendiá, ktoré majú uzávierku ku konkrétnemu dátumu, tieto štipendiá akoby 
sa „strácali“. Preto sme sa rozhodli zhromaždiť ich na jednom mieste. Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk 
zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, sú zverejnené v databáze štipendií a grantov (https://granty.saia.sk/), ďalšie,  
o ktorých má SAIA informácie, sú zverejňované každoročne v publikácii Štipendiá a granty, ktorá vychádza koncom júna  
a aktualizované vydanie v druhej polovici roka. (Aktuálne vydanie – Štipendiá a granty 2023/2024 – je zverejnené na  
www.saia.sk). 
Štipendiá sme rozdelili do dvoch skupín – tie, na ktoré prijíma žiadosti SAIA a ďalšie štipendiá (zoradené podľa krajiny pobytu).  
Hoci pri týchto štipendiách je uvedené, že žiadosti sa podávajú priebežne, nie pri všetkých sa aj rozhoduje o udelení/neudelení 
štipendia priebežne/v krátkom čase. Pri niektorých výberová komisia zasadá niekoľkokrát do roka, a na každom zasadnutí 
posudzuje žiadosti podané pred zasadaním; pri niektorých sa uvádza, koľko týždňov/mesiacov pred začatím štipendijného pobytu 
je potrebné podať žiadosť. 

ŠTIPENDIÁ VYPLÝVAJÚCE Z BILATERÁLNYCH DOHÔD S PRIEBEŽNOU UZÁVIERKOU,  
NA KTORÉ PRIJÍMA ŽIADOSTI SAIA 

ČESKÁ REPUBLIKA  

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)                  uzávierka: priebežne, najmenej 3 mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník 

● odborný program 
   prednáškového, resp.  
   výskumného pobytu 
● akceptačný/pozývací list 
   prijímajúcej inštitúcie

● o pobyt sa nemôžu 
   uchádzať doktorandi
● pobyt sa môže uskutočniť 
   na verejných VŠ alebo 
   vedeckých a výskumných 
   inštitúciách a organizáciách 
   pod správou MŠMT ČR

● cestovné náklady 
  do miesta pobytu  
  a späť

● bezplatné ubytovanie
● 500 CZK na deň 

EGYPT

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

krátkodobý vedecký pobyt (maximálne 10 dní)                                                     uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný dohodnutý 
   jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť 
● príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.

● cestovné v rámci krajiny
● štipendium 600 L.E./mes.

GRÉCKO

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)                                    uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu

● vysokoškolský učiteľ ● pozývací list 
● grécky, anglický alebo  
   francúzsky jazyk

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť 

● denné diéty 110 EUR na pokrytie všetkých pobytových  
   nákladov 
● cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené so študijným  
   programom 
● 1- až-2-dňová prehliadka archeologických lokalít alebo 
   historických miest

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk

Predpokladom podania žiadosti je registrácia v databáze štipendií a grantov. Registráciou získa uchádzač prihlasovacie meno a 
heslo, s ktorým si môže vytvárať a priebežne upravovať žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). Spravidla platí, 
že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou. 
Žiadosť je nevyhnutné v on-line systéme aj odoslať (nielen uložiť), inak sa považuje za nepodanú.
Odporúča sa vytvoriť si žiadosť v dostatočnom predstihu, priebežne ju vypĺňať a ukladať, ako aj skontrolovať, či sú vyplnené všetky 
povinné polia a vložené všetky požadované prílohy. Neodporúča sa nechávať si prihlásenie, vypĺňanie a odoslanie žiadosti „na poslednú 
chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude preťažený a nepodarí sa prihlásenie, či odoslanie žiadosti. 
Odporúča sa pozrieť si Často kladené otázky (help), kde sú praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť. 

https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2022/S_a_G_2022_3_web.pdf
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
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INDIA

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana poskytuje

odborný kurz v rámci Programu ITEC – (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď.    
                                                                                                                  uzávierka: priebežne, približne 4 mesiace pred začiatkom kurzu

● zamestnanec štátnej  
   alebo verejnej správy, 
   obchodnej alebo 
   priemyselnej komory
● vysokoškolský učiteľ  
● vedecký pracovník

● ukončené VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť 
   anglického jazyka
● vek 25 – 45 rokov
● zdravotná spôsobilosť

● zoznam kurzov je na  
   http://itec.mea.gov.in 
● uchádzač si vyberá jeden  
● pri niektorých kurzoch sa 
   vyžaduje pracovná 
   skúsenosť

● spiatočnú letenku 
● školné
● ubytovanie
● zdravotnú starostlivosť
● vreckové
● príspevok na knihy a študijnú cestu

RAKÚSKO

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti Akcia Rakúsko – Slovensko hradí

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)                               uzávierka: priebežne, 60 dní pred plánovaným začiatkom pobytu

● vysokoškolský učiteľ 
● vedecký pracovník 
● doktorand 

● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie ● štipendium 90 EUR/deň 

ŠTIPENDIÁ S PRIEBEŽNOU UZÁVIERKOU, NA KTORÉ NEPRIJÍMA ŽIADOSTI SAIA 

RÔZNE KRAJINY

 Nadácia pre rozvoj vzdelania – Za vzdelaním do zahraničia, uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci),  
     minimálne dva mesiace pred odjazdom, bližšie informácie: https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho 
alebo magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov 
technických odborov a medikov. 

 Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference 
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Vedecké výmenné granty EMBO, uzávierka: priebežne,  
      bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/

EMBO Scientific Exchange Grants sú určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý 
výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami Európskej 
molekulárno-biologickej konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné 
pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny. 

 Štipendium pre postdoktorandov, závierka: priebežne, 
      bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/ 

Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana 
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na 
jeden až dva roky. Výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú žiadosti predložené k druhému piatku vo 
februári a v druhom k druhému piatku v auguste.

MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY

 Vedecký program NATO (Program Veda pre mier a bezpečnosť – SPS), uzávierka: priebežne,  
      bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm  

Program Science for Peace and Security podporuje praktickú spoluprácu v oblasti vedy a inovácií prostredníctvom projektov 
zameraných na bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a ďalšie vymedzené priority partnerov NATO. Program ponúka 
grantové mechanizmy financovania spolupráce v prioritných oblastiach NATO: vedecké a výskumné projekty; tréning, výcvik a 
odovzdávanie skúseností; a odborné workshopy a konferencie. Predkladané projekty nemusia mať výlučne vedecké zameranie, 
ale podmienkou je jasné prepojenie s kľúčovými prioritami NATO, pridanú hodnotu v oblasti bezpečnosti a prínos pre rozvoj 
vzťahov medzi NATO a partnermi. Podrobný zoznam priorít je na www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm. Žiadosti sa podávajú 
priebežne a podrobia sa medzinárodnému hodnoteniu. Záujemcom sa odporúča včasná konzultácia projektových zámerov so 
Stálou delegáciou SR pri NATO (nato.brussel@mzv.sk).

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
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DÁNSKO

 Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: priebežne (pri nástupe na pobyt vo februári/marci, je potrebné žiadosť podať  
      najneskôr 1. októbra),  
      bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme;  
      www.oscepa.org/documents/international-secretariat/research-fellowship

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum vo 
Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul, ale majú 
splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28 rokov, ktorí 
majú výborné znalosti anglického jazyka.

FÍNSKO

 EDUFI Fellowships – štipendium pre doktorandov a výskumníkov, uzávierka: priebežne, 5 mesiacov  
     pred plánovaným začiatkom pobytu, bližšie informácie: https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship 

Štipendium je určené na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou programu sú študenti doktorandského štúdia, 
ktorí si budú robiť doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) 
podáva fínska univerzita. Od 1. januára 2023 sa zvyšuje mesačné štipendium z 1 500 na 1 900 EUR (týka sa žiadostí, ktoré 
budú podané po 1. januári 2023).

MAĎARSKO

 Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyt v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 

NEMECKO

 Fond Boehringer Ingelheim – príspevky na krátkodobé cesty v oblasti biomedicíny, uzávierka: priebežne,  
      najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom, nie skôr ako 6 mesiacov pred plánovaným pobytom, 
      bližšie informácie: https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.htmll

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka príspevky na krátkodobé výskumné 
cesty (max. 3 mesiace) pre študentov medicíny, doktorandov a postdoktorandov.

 Nadácia Friedricha Eberta – študijné a výskumné pobyty, uzávierka: priebežne,  
     bližšie informácie: www.fes.de/studienfoerderung

Friedrich Ebert Stiftung poskytuje štipendiá nemeckým a zahraničným študentom a doktorandom, ktorí sú prijatí na štúdium 
na nemeckej štátnej alebo štátom akreditovanej vysokej škole. Zahraniční uchádzači musia dokladovať dostatočné znalosti 
nemeckého jazyka. Od uchádzačov sa očakáva angažovanosť v spoločensko-politickom dianí a identifikácia sa s hodnotami 
sociálnej demokracie, a taktiež vynikajúce študijné výsledky na strednej a vysokej škole. 

NOVÝ ZÉLAND

 Univerzita v Otagu – štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: 
www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014687.html
Univerzita v Otagu poskytuje štipendium na doktorandské štúdium v interdisciplinárnom odbore BEATS (Build Environmental 
and Active Transport to School). 

RAKÚSKO

 Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov, uzávierka: priebežne, bližšie informácie:  
      www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/esprit-programm

Program ESPIRIT (Early-Stage-Programme: Research–Innovation–Training) je určený pre vysokokvalifikovaných 
postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti 
ukončené doktorandské štúdium pred maximálne 5 rokmi. Štipendium sa udeľuje na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide 
o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na 
projekt 15 000 EUR; v prípade odôvodnených výdavkoch maximálne  25 000 EUR).
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 Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: priebežne (pri nástupe na pobyt vo februári/marci, je potrebné žiadosť podať  
      najneskôr 1. októbra),  
      bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme;  
      www.oscepa.org/documents/international-secretariat/research-fellowship

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum vo 
Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul, ale majú 
splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28 rokov, ktorí 
majú výborné znalosti anglického jazyka.

TURECKO

 Turecká rada pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) – štipendiá pre hosťujúcich vedeckých 
      pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne, uzávierka: priebežne, bližšie informácie:

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-
and-scientists-on-sabbatical-leave-0
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) a plánujú ho 
využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci minimálne  
7 dní a maximálne 12 mesiacov; vedeckí pracovníci na tvorivom voľne minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov.
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo 
z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. 
Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené otázky 
(help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať  
s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví 

aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla 
uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu). 
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme  
o nich informovali v predchádzajúcich číslach. 

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2023 on-line na www.stipendia.sk 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia

 štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je  
v prípade potreby možné požiadať aj o paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant). 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci 
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne 
podporuje študentov technických odborov a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Vedecké výmenné granty EMBO  
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu 

EMBO Scientific Exchange Grants (niekdajšie štipendiá EMBO na krátkodobé pobyty) sú určené pre doktorandov a výskumných 
pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať 
medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a 
spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia 
závisí od cieľovej krajiny. 
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a časť príplatku k štipendiu, resp. časť 
štipendia poskytovaného slovenskou stranou je podporovaná aj v rámci Investície: „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ 
Komponentu: „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti SR. Spolufinancovanie je poskytnuté zo strany Európskej únie  
z mechanizmu NextGenerationEU.

http://www.granty.saia.sk
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2023 

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).
Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

Štipendium na medzinárodný magisterský program Tropimundo 
Uzávierka: 15. január 2023

Európska komisia poskytuje štipendiá na medzinárodný magisterský program Tropimundo v odbore Tropická biodiverzita  
a ekosystém. Vybraní štipendisti budú mať okrem plného poistenia a mesačných príspevkov finančne kryté aj školné a mobilitu. 
2-ročný program (120 ECTS) umožňuje študentom začať sa zaoberať vzájomne prepojenými a ohrozenými ekosystémami tak, 
že strávia celý druhý semester ročníkovou prácou a školou v teréne, priamo v amazonskom tropickom dažďovom pralese,  
v Karibiku a na tropických ostrovoch v Indickom oceáne, v oblasti stredoafrického dažďového pralesa a východoafrických 
Veľkých jazier, v suchozemských a pobrežných ekosystémoch, madagaskarských lesných ekosystémoch a ázijských 
suchozemských a vodných ekosystémoch a mangrovníkových lesoch. Štvrtý semester je venovaný dizertačnej práci súvisiacej  
s tropickou biodiverzitou a ekosystémami. Ďalšie dva semestre pokrývajú základné a špecializované kurzy v Belgicku, Taliansku, 
Francúzsku a Francúzskej Guyane.
Bližšie informácie: https://tropimundo.eu; https://tropimundo.eu/form/?info=4

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
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 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk  

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 9. január 2023 (skorý termín), 15. február 2023

Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje získať čiastočné štipendiá na 3-týždňový 
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe.
Bližšie informácie: https://www.tfasinternational.org/program/prague/

 ČÍNA 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 

Uzávierka: 12. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendiá čínskej vlády – EU Window Program
Uzávierka: 10. február 2023

Chinese Government Scholarship-EU Window Program ponúka občanom EÚ štipendiá na celé bakalárske, magisterské  
a doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky 
pri EÚ.
Bližšie informácie: http://eu.china-mission.gov.cn/; http://eu.china-mission.gov.cn/eng/zglx/202210/t20221013_10783085.htm

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list 
(nepredkladajú študenti arabistiky). 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť 
doktorát (alebo dvojitý doktorát) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva 
fínska univerzita. 
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá 
uzávierka: 10. január 2023

Le programme de bourses Eiffel ponúka štipendiá na magisterské (12 až 36 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné 
vedenie práce, maximálne 12 mesiacov) pre najlepších študentov. Zameranie programu: 1. inžinierstvo, matematika, fyzika, 
chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné 
vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 31. január 2023 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Nie je možné poberať ho spolu 
s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu 
schválených postgraduálnych študijných programov.  

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
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 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové) sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na  
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu 
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy  
a študijnú cestu. Je možné uchádzať sa aj o on-line kurzy.

 IZRAEL
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre hosťujúcich profesorov
Uzávierka: 31. december 2022

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať  
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi  
1. októbrom 2023 a 30. septembrom 2024.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 10. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov

 ÍRSKO
Írska národná univerzita: Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 10. február 2023

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka 
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. 
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo; 
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.universityofgalway.ie/hardiman-scholarships/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
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 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2023 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku, 
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať 
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia. 
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan.

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA 
Štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: 23. február 2023 

O štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium sa môžu študenti 1. stupňa VŠ (v poslednom 
ročníku), študenti 2. stupňa VŠ, absolventi 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandi vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo 
anglický jazyk. Štúdiu predchádza ročná jazyková príprava. 

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a 2. stupňa VŠ, ktorí 
ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený  
v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. Výška 
mesačného štipendia je 160 000 HUF.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 16. január 2023 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
     (1 – 6 mesiacov)
 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov 
     (1 – 3 mesiace)
 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD  
     (1 – 3 mesiace)

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry 
    (1 – 3 mesiace)

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2023

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty  
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. február 2023 a priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom (príspevky na výskumné cesty  
a odborné kurzy)

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
na začiatku ich kariéry, ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na  
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov. 
Nadácia tiež poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, 
doktorandov a postdoktorandov. 
Bližšie informácie: www.bifonds.de; https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html; 
www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
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Štipendium Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 31. január 2023

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2023 do 31. júla 2024. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php;  
https://fiph.de/downloads/Ausschreibung_Fellowships_2023_deutsch.pdf?m=1669386243&

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá spolkovej krajiny Dolné Sasko na rok 2024
Uzávierka: 31. január 2023

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé 
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.
Bližšie informácie: https://www.hab.de/forschungsstipendien/

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 5. marec 2023

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až  
12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne  
organizácie, úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 20. marec 2023

Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí 
na univerzitách v Európe študujú nórsky jazyk, nórsku literatúru alebo nórsku kultúru na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. 
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: https://studyinnorway.no/node/41

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka  
     na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.
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 RAKÚSKO

Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2023 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 
 štipendiá pre diplomantov

Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 150 EUR/mes. 

 štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 150 EUR/mes. 

 štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes. 

 štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 750 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2023 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, 
masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy) a literárnej vedy a jazykovedy (napr. germanistika). 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne 

Program ESPIRIT (Early-Stage-Programme: Research–Innovation–Training) je určený pre vysokokvalifikovaných 
postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti 
ukončené doktorandské štúdium pred maximálne 5 rokmi. Štipendium sa udeľuje na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide 
o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na 
projekt 15 000 EUR; v prípade odôvodnených výdavkoch maximálne 25 000 EUR).
Bližšie informácie: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/esprit-programm

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. február 2023 (Štipendium Ernsta Macha) a 1. marec 2023 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 150 EUR/mesiac (v prípade 
postdoktorandov 1 250 EUR/mesiac).
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/ernst-mach-stipendien#c6310, www.grants.at 

 Štipendium Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/?id=1597, www.grants.at

 Štipendium Richarda Plaschku 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa 
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/richard-plaschka-stipendium/, www.grants.at 
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 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk  
dohodnutý v akceptačnom liste. 

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom, ktorí 
ovládajú rumunský jazyk (základy).

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – Letná škola pre študentov
Uzávierka: 30. január 2023 

Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť a životné 
prostredie, informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky denného štúdia)  
s dobrou znalosťou  angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
Bližšie informácie: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/ 
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 TAIWAN

Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP
Uzávierka: 1. február 2023 

Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním na 
prírodné a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. 
Bližšie informácie: https://tigp.apps.sinica.edu.tw/index.php

 TALIANSKO
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii 
Uzávierka: 31. január 2023 

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno 
štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na EUI v rámci štyroch oddelení inštitútu (ekonómia, história a civilizácia, 
právo, politické a spoločenské vedy). O štipendium sa môže uchádzať občan SR a občan iného štátu, ktorý ma povolenie na 
trvalý pobyt v SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo je v poslednom ročníku druhého stupňa  
(doklad o ukončení štúdia bude musieť predložiť do konca augusta 2023).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej 
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 31. december 2022 (výskumné štipendiá), 20. február 2023 (štipendiá na štúdium) 

Výskumné štipendiá (na 3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku 
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). 
Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).
Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené záujemcom zo všetkých krajín 
sveta. Systém na podávanie žiadostí sa otvára 10. januára. Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať menej ako 21 rokov,  
o magisterské menej ako 30 rokov a doktorandské štúdium menej ako 35 rokov. Súčasťou štipendia je ročný kurz tureckého 
jazyka.
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar; https://www.turkiyeburslari.gov.tr/fulltimeprograms; 
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. 
Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri.  
Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
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 OECD: Young Associate Programme

Dvojročný program OECD pre mladých spolupracovníkov „Young Associate Programme“ (YAP) je určený 
pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby 
multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Aktuálna výzva na podávanie prihlášok pre YAP 2023-2025 má byť 
otvorená začiatkom roka 2023. 
Bližšie informácie o YAP: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/

 Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo 
skupiny. Termín na podávanie prihlášok je 2. február 2023.
Bližšie informácie: https://youth.europarl.europa.eu/sk/more-information/charlemagne-prize/apply-now.html

 Dotazník k plánu vysokoškolského vzdelávania Beyond Limits. New Ways 
     to Reinvent Higher Education

V máji 2022 sa konala v Barcelone 3. svetová konferencia o vyššom vzdelávaní UNESCO (WHEC2022). Na 
konferencii bol predstavený plán vysokoškolského vzdelávania „Beyond Limits. New Ways to Reinvent Higher 
Education“. UNESCO vyzvalo zainteresované strany v oblasti vysokoškolského vzdelávania, aby poskytli spätnú 
väzbu, predložili príspevky vo forme dotazníka, ktorého cieľom je zhromaždiť nové pohľady, informácie a príklady 
dobrej praxe z členských štátov UNESCO, organizácií z oblasti vysokoškolského vzdelávania a jednotlivcov. 
Dotazník, ktorý je dostupný na https://www.whec2022.org/EN/homepage/enrichment-process, možno vyplniť  
do 15. februára 2023.

 Verejná výzva DS-FR 2022/Programme Danube 2023-2025

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-
technickej spolupráce v dunajskom regióne vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných 
projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej 
republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.
Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie  
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. V žiadosti musia byť uvedené minimálne dve partnerské organizácie. 
Každá partnerská organizácia, s ktorou bude žiadateľ spolupracovať, musí byť z inej partnerskej krajiny. 
Uzávierka on-line žiadostí je 16. januára 2023 (do 12:00 h). 
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/ds-fr-2022.html;
https://www.campusfrance.org/fr/danube
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 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch, napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com, Studycentral – www.universityfairs.com, 
Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com. Informácie o plánovaných veľtrhoch, 
ktoré sa častokrát konajú virtuálne, sú zverejňované aj na stránkach organizátorov, napríklad https://fpp.world/
events; https://begingroup.com/en/fairs/; https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live.

 15. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha
24. – 26. január 2023, Praha, Česko 
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 BaselEduCa Expo 2023 – 4th International Education & Career Exhibition 
18. až 19. apríl 2023, Bazilej, Švajčiarsko 
Bližšie informácie: https://www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2023/

 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít (European University Association, EUA) 2023 
20. až 21. apríl 2023, Gdansk, Poľsko 
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html



BULLETIN SAIA 12/2022

V skratke
AKCIE V RÁMCI PROGRAMU EURAXESS SLOVENSKO

Jesenné neformálne stretnutia výskumníkov Autumn Adventures 2022
V druhej polovici roka 2022 Euraxess Slovensko organizoval sériu neformálnych kultúrno-poznávacích jesenných podujatí Autumn 
Adventures pre zahraničných výskumníkov, študentov, doktorandov, lektorov, vysokoškolských pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov. Cieľom stretnutí bolo ukázať zúčastneným krásu slovenských miest prostredníctvom prehliadky so sprievodcom a 
poskytnúť im príležitosť nadviazať nielen osobné, ale i pracovné kontakty v rámci vedeckej komunity. 
Podujatia sa uskutočnili v 5 slovenských mestách – Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica a Košice. V Bratislave, Banskej 
Bystrici a v Košiciach prebiehala prehliadka v rámci miestnych múzeí. V Trnave a v Trenčíne išlo o prehliadku miest. Pre účastníkov 
bolo v miestnej kaviarni pripravené občerstvenie v podobe slovenských špecialít. Celkovo sa jesenných podujatí zúčastnilo 107 
účastníkov. Vďaka spätnej väzbe účastníkov môžeme zhodnotiť, že zrealizované udalosti boli úspešné.

Ahoj!
I’m Sevda Kubilay from Turkey. I came to Slovakia 
thanks to the opportunity provided by SAIA and  
I have been living in the city of Zilina for more than two 
months. Working abroad, discovering a new culture, 
facing challenges, and meeting lovely people are parts  
of a unique experience. Apart from teaching and carrying 
out research, I enjoy taking part in events. “Autumn 
Adventures” was a great activity for international 
researchers. I participated in the excursion in Bratislava 
and Trencin.
In both events, I had the opportunity to meet new 
people, so I expanded my social network. It was exciting 
to see cities in Slovakia that I had not visited before.  
It was enjoyable to examine the interesting and 
impressive works of Danubiana, the modern art gallery 
in Bratislava, and to listen to the stories of the works in 
the company of a professional guide. Similarly, it was 
fascinating to visit the historical and touristic places in 
Trencin. Listening to the legend about the love story  
of a Turkish couple, Omar and Fatima, was amazing. 
I really appreciate the initiative of EURAXESS and the 
efforts of group leaders in the events. These events 
facilitate our adaptation to a new country.

Hello, my name is Olena Moskalenko, I am a researcher from SAIA, I am based 
in Zilina University in Zilina. I visited Bratislava with EURAXESS October, 14, 
2022. I liked the event as it was very well organized, interesting and informative. 
Also, I liked Danubiana Museam which is 40-minute by bus from Bratislava. The 
museum represents modern art.  
I really enjoyed this cultural event. After that we had a nice meal, national 
cuisine of Slovakia. We communicated a lot, thank to coordinators of this trip. 
Thank you very much!

I am very delighted to write about the networking event organized by SAIA and 
Euraxess. The event was a wonderful platform for all of us to know each other 
and share our experiences.
On the behalf of all the participants and my own behalf, I am thankful to 
Euraxess and SAIA representatives Mrs. Silvia and Kristína for their untiring 
efforts in making the event successful, and for helping us in all possible ways.

Good afternoon, My visit to Banska Bystrica was my firs activity of Autumn
Adventures and maybe the most bright. Its doesn‘t mean that other activity was 
worther, but this most kind. It was small company which participate in event 
because most participant of NSP didnt arrived at thet time and we spend really 
good time during this event. Magdalena maked nice excursion at the city, visiting 
of museum also was very interesting and then nice and warm conversation at the 
restaurant was the best! 

Best regards, Artem Chystiakov
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Vianočné posedenie
V decembri Euraxess Slovensko organizoval vianočné posedenie  
v priestoroch Informačného centra Univerzity Komenského  
v Bratislave, na ktorom sa mohli zahraniční výskumníci, študenti, 
doktorandi, lektori, vysokoškolskí pracovníci a ich rodinní príslušníci 
dozvedieť o tradíciách slávenia Vianoc na Slovensku, ochutnať 
vianočný punč, oblátky s medom a koláčiky, a tiež „zabojovať“ 
v kultúrnom kvíze o slovenských tradíciách o adventno-vianočné 
darčeky. Všetci účastníci vianočného posedenia dostali malý darček 
v podobe vianočnej maľovanej gule s námetom mesta Bratislava  
a drevenú ozdobu na vianočný stromček.
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Viac ako sto doktorandov a zástupcov súkromného aj akademického sektora z regiónu Bratislavy a Viedne sa stretlo  
23. novembra 2023 v Bratislave na záverečnom podujatí projektu CARLiS (Careers in Life Sciences) Connecting research 
talents to business. Cieľom podujatia bolo predstaviť výstupy projektu, upriamiť pozornosť na možnosti uplatnenia doktorandov 
v súkromnom sektore a vytvoriť priestor pre networking.
Program podujatia tvorili dva bloky: dopoludňajší záverečný workshop projektu a popoludňajšie networkingové podujatie pre 
doktorandov a firmy v oblasti Life Sciences.
Počas dopoludňajšieho workshopu prezentovali inštitúcie zapojené v projekte svoje skúsenosti s pilotnou realizáciou tréningového 
programu, ktorého cieľom je pomôcť doktorandkám a doktorandom rozvíjať zručnosti pre kariéru v súkromnom sektore. V rámci 
dvoch diskusných panelov sa rečníci a rečníčky z akademického aj súkromného sektora venovali otázkam spojeným s prípravou 
doktorandov na rôznorodé kariérne cesty. Ján Tkáč, spoluzakladateľ a vedecký riaditeľ spoločnosti Glycanostics, sa podelil  
o skúsenosti z vlastnej kariérnej cesty vedúcej od akademického výskumu k podnikaniu.
Cieľom popoludňajšej networkingovej časti podujatia bolo umožniť doktorandom a doktorandkám z oblasti Life Sciences dozvedieť 
sa viac o príležitostiach v súkromnom sektore a sprostredkovať inovatívnym firmám v regióne prístup k talentom vo výskume.
Podujatie podporovalo vzájomný networking cez rôzne typy aktivít. Networkingový veľtrh, v rámci ktorého mali zúčastnené 
spoločnosti priestor na prezentáciu svojich aktivít a kariérnych príležitostí bol doplnený o možnosť individuálnych stretnutí. 
Networking bol podporený aj prostredníctvom online platformy B2Match, ktorá účastníkom a účastníčkam umožnila plánovanie 
stretnutí už pred samotnou realizáciou podujatia.
Viac ako 50 doktorandov a doktorandiek z Univerzity Komenského, Slovenskej terchnickej univerzity, Slovenskej akadémie vied  
a Viedenskej univerzity malo možnosť stretnúť sa zo zástupcami vyše dvadsiatich súkromných spoločností a iniciatív zameraných  
na podporu kariérneho rozvoja a inovatívneho podnikania pôsobiacich v regióne Bratislavy a Viedne.

Na networkingovom veľtrhu svoje aktivity prezentovali: Acib (AT), Axxence Slovakia, BIC Bratislava, Civitta, Enivral, Lifbee,  
Life-Science Karriere Services (AT), Ludwig Boltzmann Gesellschaft (AT), Microstep-Mis, MultiplexDX, OEAD (AT), Research 
Center Pharmaceutical Engineering (AT), Ribbon Biolabs (AT), Sanaclis, SARIO, Thermo Fisher 
Pre individuálne stretnutia boli k dispozícii: Ayming Slovakia, Cebina (AT), G-Force, Nitroterra Technology, Sensible 
Biotechnologies, SonataSW

Networkingové aktivity boli doplnené aj dvoma tréningovými workshopmi zameranými na zručnosti pre plánovanie kariéry  
a diskusným workshopom zameraným na podporu mobility medzi akademickým a súkromným sektorom.

Viac informácii o podujatí aj ďalších aktivitách projektu CARLiS nájdete na stránke https://carlis.saia.sk 

Projekt CARLiS sa realizuje vďaka podpore z programu INTERREG VA SK-AT. Jeho cieľom je tvorba nástrojov a rozvoj 
inštitucionálnych kapacít na poskytovanie komplexného tréningu zameraného na prípravu doktorandov na kariérne cesty  
v súkromnom sektore v sektore Life Sciences. 
Partnermi projektu sú SAIA, n. o. (koordinátor), Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  
Univerzita Komenského v Bratislave a Viedenská univerzita vo Viedni.


